
เร่ืองเสร็จที่ ๓๖๓/๒๕๔๗ 
 

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เร่ือง  การพิจารณาทบทวนขอหารือปญหากฎหมายเกี่ยวกับความผิดมูลฐาน 

ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
   

 
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไดมีหนังสือที่ ปง ๐๐๐๓.๒/

๑๘๓๗ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความไดวา 
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินขอใหมีการทบทวนความเห็นคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ซึ่งวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายในบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เร่ือง หารือปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับความผิดมูลฐานตาม (๗) ของนิยามคําวา “ความผิดมูล
ฐาน” ในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติปองกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ วา 
ความผิดดังกลาวหมายความรวมถึงความผิดฐานหลีกเล่ียงภาษีอากรหรือหลีกเล่ียงอากรตาม
พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ ดวยหรือไม  ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการที่กรมทรัพยสิน
ทางปญญาไดเคยมีหนังสือ ดวนมาก ที่ พณ ๐๗๐๗/๔๕๘ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๕ ถึง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาขอหารือวา ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตาม
กฎหมายวาดวยศุลกากรซึ่งเปนความผิดมูลฐานตาม (๗) ของนิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” ใน
มาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หมายความ
รวมถึงความผิดฐานหลีกเล่ียงการเสียภาษีอากรหรือหลีกเล่ียงอากรตามพระราชบัญญัติศุลกากร 
พุทธศักราช ๒๔๖๙ ดวยหรือไม และสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งเปน
หนวยงานรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดมี
หนังสือที่ นร ๑๓๐๔/๘๔๔  ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๕ ยืนยันใหความเห็นชอบในการที่กรม
ทรัพยสินทางปญญาขอหารือปญหาขอกฎหมายดังกลาว ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) 
ไดมีคําวินิจฉัยวา ตาม (๗) ของนิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเปนบทบัญญัติที่กําหนดใหความผิด ฐาน
ลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากรเปนความผิดมูลฐานเพื่อใหคณะกรรมการธุรก
รรมตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมีอํานาจดําเนินการเกี่ยวกับ
ทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําซึ่งเปนความผิดมูลฐาน นั้น  หมายความถึงความผิดที่ไดกําหนดไว
ในหมวด ๔ วาดวยการตรวจของและปองกันลักลอบหนีศุลกากร แหงพระราชบัญญัติศุลกากร 
พุทธศักราช ๒๔๖๙ โดยความในมาตรา ๒๗ ของหมวด ๔ ดังกลาวไดกําหนดลักษณะการกระทํา
ตางๆ ที่เปนความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรอันรวมถึงการหลีกเล่ียงการเสียภาษีอากร
หรือหลีกเล่ียงอากรดวย  นอกจากนี้ กรณีไมปรากฏเหตุผลพิเศษอื่นใดมาสนับสนุนวาบทบัญญัติ

                                          
สงพรอมหนังสือ ท่ี นร ๐๙๐๑/๐๗๘๔ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ ซึ่งสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 



 ๒

ตาม (๗) ของนิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ ดังกลาวมีวัตถุประสงคที่จะบังคับ
เฉพาะการกระทําที่เปนการลักลอบหนีศุลกากรโดยไมรวมถึงการหลีกเล่ียงการเสียภาษีอากรหรือ
หลีกเล่ียงอากร  ดังนั้น ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากรซึ่ง
เปนความผิดมูลฐานตาม (๗) ของนิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา  ๓ แหง
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงหมายความรวมถึงความผิด
เก่ียวกับการหลีกเล่ียงการเสียภาษีอากรหรือหลีกเล่ียงอากรตามพระราชบัญญัติศุลกากร 
พุทธศักราช ๒๔๖๙ ดวย๑ 

ในการประชุมคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินครั้งที่ ๖/๒๕๔๕ 
เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๕ มีผูตั้งขอสังเกตเรื่องความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตาม
กฎหมายวาดวยศุลกากร ที่บัญญัติใหเปนความผิดมูลฐานตาม (๗) ของนิยามคําวา “ความผิดมูล
ฐาน” ในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี ้

(๑) อธิบดีกรมศุลกากร (นายมานิต  วิทยาเต็ม) ไดตั้งขอสังเกตวา ความผิด
เก่ียวกับการลับลอบหนีศุลกากรดังกลาวไมรวมถึงการหลีกเล่ียงศุลกากร  เนื่องจากอาจทําใหเกิด
ปญหาในการปฏิบัติงาน เพราะการหลีกเล่ียงศุลกากรหมายถึงการยื่นเสียภาษีแตทําขอความเปน
เท็จเพื่อใหคาภาษีที่คํานวณไดนอยกวาจํานวนที่ตองเสีย และเมื่อความผิดปรากฏขึ้นศุลกากรจะ
นําหลักฐานอันไดแก ใบขนสินคา หรือหลักฐานการนําเขาของรายนั้นมาเรียกเก็บภาษีจนครบ
พรอมเบี้ยปรับอีกสองถึงสามเทา แลวแตกรณี เมื่อผูหลีกเล่ียงไดชําระภาษีและเบี้ยปรับจนครบ
แลว ยอมไมเหลือทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดอีกทําใหไมมีทรัพยสินอะไรเหลือให
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินยึดอีก ซึ่งแตกตางจากการลักลอบหนีศุลกากรที่จะมี
ทรัพยใหยึด  กรณีนี้เก่ียวของโดยตรงกับทางปฏิบัติและอาจกระทําไมถูกตองตามกฎหมายและใน
การทํางานของศุลกากรตอไปอาจมีอุปสรรคในเรื่องการจัดเก็บภาษี เพราะหากมีการตั้งขอหาจาก
เจาหนาที่ประเมินภาษีวากระทําการหลีกเล่ียงภาษี  ผูกระทําผิดตองเสียภาษีใหครบพรอมดอกเบีย้
และเบี้ยปรับอีกสองถึงสามเทา ซึ่งคดีจะระงับหลังจากไดมีการชําระเบี้ยปรับแลว ภายหลังจากนั้น
ตองใหสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินตรวจสอบอีก และอาจมีการดําเนินคดีตอไป
ซึ่งอาจจะถึงช้ันการพิจารณาของศาลฎีกา  การจัดเก็บภาษีและเบี้ยปรับตางๆ ก็จะเกิดความลาชา  
หากสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินจะปฏิบัติตามความเห็นของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาก็จะตองกําหนดนโยบายใหชัดเจนและตองมีการประสานงานกับกรม
ศุลกากร 

(๒) นายจักรี  รัตยันตรกร (แทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง) เห็นวา 
ในทางปฏิบัติอาจเกิดปญหา เนื่องจากในการหลีกเล่ียงศุลกากร ถาสํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินกลาวหาวามีการหลีกเล่ียงภาษี คือ การที่สินคาผานดานอยางถูกตองแต

                                          
๑ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง  หารือปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับความผิด

มูลฐานตาม (๗) ของนิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (เรื่องเสร็จที่ ๔๘๗/๒๕๔๕) สงพรอมหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่ี 
นร ๐๖๐๑/๑๗๕๐ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๕ ถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  



 ๓

เก็บภาษีในอัตราท่ีไมถูกตองนั้น สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไมมีอํานาจตาม
กฎหมายเพราะกรณีดังกลาวเปนอํานาจของเจาพนักงานประเมินอากร 

(๓) นางจันทิมา  สิริแสงทักษิณ (แทนอธิบดีกรมสรรพากร) เห็นวา กรณี
ดังกลาวหากผูประกอบการใดกระทําความผิดเกี่ยวกับการหลีกเล่ียงศุลกากร ก็จะตองกระทําผิด
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงอาจทําใหเปนการล้ําเสนผูประกอบการ  
จึงเห็นวาควรมีการทบทวนใหม 

(๔) เลขาธิการ ปปง. (พ.ต.อ.พีรพันธุ  เปรมภูติ) ช้ีแจงวา เจตนารมณของการ
ตีความกรณีนี้สืบเนื่องมาจากมีกระบวนการลักลอบผลิตซีดีซึ่งแตเดิมเปนการเอาเครื่องผลิต
มาแลวมีการหลีกเล่ียงหลบซอนไป จนที่สุดเมื่อเจาหนาที่ทางการปราบปรามมากขึ้นก็มีการยาย
ฐานการผลิตไปอยูในประเทศเพื่อนบานแลวลักลอบนําซีดีเขามาในประเทศ โดยในบางครั้งอาจมี
การเสียภาษีบางแตเสียนอยจึงเขาขายกระทําความผิด  ในที่สุดกรมศุลกากรตกลงใหมีการทํา
หนังสือหารือถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ได
เชิญผูเก่ียวของไปชี้แจงและไดมีมติการประชุมดังกลาว ในทางปฏิบัติของสํานักงาน ปปง. นั้น 
แมวากรมศุลกากรจะไดยึดเงินไปแลว เงินที่ผูกระทําความผิดไดมาหากวาไปรวมผสมกับเงินดี 
บุคคลนั้นจะตองมีหนาที่พิสูจนที่มาของเงินดังกลาว และสํานักงาน ปปง. จะตองดําเนินการในสอง
สวน คือ ๑. ดําเนินการทางคดีอาญาในความผิดฐานฟอกเงิน และ ๒. เขาดําเนินการกับทรัพยที่
เหลือที่ไมสามารถพิสูจนที่มาได และถามีดอกเบี้ยขึ้นมาจากเงินดังกลาวก็ตองถูกยึดเชนกัน 

(๕) นายเรวัต  ฉํ่าเฉลิม (แทนอัยการสูงสุด) เห็นวา เมื่อมีหนวยงานทักทวงใน
ลักษณะดังกลาว สํานักงาน ปปง. สมควรที่จะทบทวนเพื่อไมใหเกิดความเสียหายแกรัฐที่มีหนาที่
โดยตรง 

ที่ประชุมฯ จึงมีมติใหสํานักงาน ปปง. รับขอสังเกตของกรรมการฯ และใหแจง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาวามีขอสังเกตของหนวยงานที่เก่ียวของดังกลาว และขอให
คณะกรรมการกฤษฎีกานําประเด็นปญหาตางๆ นี้เขาหารือในคณะกรรมการกฤษฎีกาชุดใหญและ
แจงผลการพิจารณาตอที่ประชุมคณะกรรมการ ปปง. ทราบอีกครั้ง 

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแลวเห็นวา กรณีนี้เปนการขอทบทวน
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ือง  หารือปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับความผิดมูลฐาน
ตาม (๗) ของนิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ วาความผิดดังกลาวหมายความรวมถึงความผิดฐาน
หลีกเล่ียงภาษีอากรหรือหลีกเล่ียงอากรตามพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ ดวย
หรือไม จึงไดจัดใหมีการประชุมรวมกันของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) กรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ ๓) และกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) เพ่ือพิจารณาทบทวนปญหาขอ
กฎหมายดังกลาว ทั้งนี้ ตามขอ ๑๐ วรรคสาม๒ แหงระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา วาดวยการ 
รับปรึกษาใหความเห็นทางกฎหมายของกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ 

                                          
๒ ขอ ๑๐             ฯลฯ               ฯลฯ  



 ๔

 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมรวมกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๑ คณะที่ 

๓ และคณะที่ ๑๑) ไดพิจารณาทบทวนปญหาขางตน โดยมีผูแทนกระทรวงการคลัง (กรม
ศุลกากร) ผูแทนกระทรวงพาณิชย (กรมทรัพย สินทางปญญา) และผูแทนสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินเปนผู ช้ีแจงขอเท็จจริงแลว มีความเห็น
เชนเดียวกับคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) วา นิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ 
แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งบัญญัติใน (๗)๓ วา 
“ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากร” นั้น หมายความถึง
บรรดาความผิดเกี่ยวกับการหลีกเล่ียงการเสียภาษีอากรหรือหลีกเล่ียงอากรที่ไดกําหนดไวใน
หมวด ๔ วาดวยการตรวจของและปองกันลักลอบหนีศุลกากร แหงพระราชบัญญัติศุลกากร 
พุทธศักราช ๒๔๖๙ ซึ่งรวมถึงมาตรา ๒๗๔ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ ดวย  
คําวา “ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร” ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๓๕  ยอมหมายถึงความผิด

                                                                                                                       
  กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ หรือผูขอความเห็นอาจขอใหทบทวนปญหาที่กรรมการ

กฤษฎีกาคณะใดคณะหนึ่งไดวินิจฉัยไปแลวอีกครั้งหนึ่งก็ได  ในกรณีนี้ ใหเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
พิจารณาจัดใหมีการประชุมรวมกันของกรรมการกฤษฎีกาสองหรือสามคณะ เปนการประชุมพิเศษ หรือจัดใหมี
การประชุมใหญกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือพิจารณาปญหานั้นไดตามที่เห็นสมควร 

๓ มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี ้
  “ความผิดมูลฐาน” หมายความวา 

ฯลฯ    ฯลฯ 

  (๗) ความผิดเก่ียวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 

ฯลฯ    ฯลฯ 
๔ มาตรา ๒๗  ผูใดนําหรือพาของที่ยังมิไดเสียคาภาษี หรือของตองจํากัด หรือของตองหาม 

หรือท่ียังมิไดผานศุลกากรโดยถูกตองเขามาในพระราชอาณาจักรสยามก็ดี หรือสง หรือพาของเชนวานี้ออกไป
นอกพระราชอาณาจักรก็ดี หรือชวยเหลือดวยประการใดๆ ในการนําของเชนวานี้เขามาหรือสงออกไปก็ดี หรือ
ยายถอนไป หรือชวยเหลือใหยายถอนไปซึ่งของดังกลาวนั้นจากเรือกําปน ทาเทียบเรือ โรงเก็บสินคา คลังสินคา 
ท่ีม่ันคง หรือโรงเก็บของโดยไมไดรับอนุญาตก็ดี หรือใหท่ีอาศัยเก็บ หรือเก็บ หรือซอนของเชนวานี้ หรือยอม 
หรือจัดใหผูอ่ืนทําการเชนวานั้นก็ดี หรือเก่ียวของดวยประการใดๆ ในการขนหรือยายถอน หรือกระทําอยางใด
แกของเชนวานั้นก็ดี หรือเก่ียวของดวยประการใดๆ ในการหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียคาภาษี
ศุลกากร หรือในการหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงบทกฎหมายและขอจํากัดใดๆ อันเก่ียวแกการนําของเขา 
สงของออก ขนของขึ้น เก็บของในคลังสินคา และการสงมอบของโดยเจตนาจะฉอคาภาษีของรัฐบาลของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ท่ีจะตองเสียสําหรับของนั้นๆ ก็ดี หรือหลีกเลี่ยงขอหามหรือขอจํากัดอันเก่ียวแก
ของนั้นก็ดีสําหรับความผิดครั้งหนึ่งๆ ใหปรับเปนเงินสี่เทาราคาของซึ่งไดรวมคาอากรเขาดวยแลว หรือจําคุกไม
เกินสิบป หรือท้ังปรับทั้งจํา 

๕ มาตรา ๓๓  ถามีความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรเกิดขึ้นเก่ียวกับเรือซึ่งมีระวางบรรทุก
เกินสองรอยหาสิบตัน และนายเรือนั้นไมสามารถจะพิสูจนไดวาตนไดจัดการเต็มตามวิสัยที่จะจัดได เพ่ือท่ีจะ
สืบคนใหพบและปองกันเสียซึ่งการกระทําผิดนั้นแลวไซร ทานวานายเรือมีความผิด ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หาหมื่นบาท 



 ๕

ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๗ ทวิ๖ หรือมาตราอื่นๆ ในหมวดเดียวกันนั่นเอง เพราะ
ทั้งมาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๗ ทวิ อันเปนความผิดหลักของหมวด ๔ วาดวยการตรวจของและ
ปองกันลักลอบหนีศุลกากร ไมปรากฏวามีมาตราใดไดบัญญัติถึงความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร
ไวเปนการเฉพาะแตอยางใด 

อยางไรก็ตาม คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมรวมกรรมการกฤษฎีกาคณะท่ี 
๑ คณะที่ ๓ และคณะที่ ๑๑) เห็นควรตั้งขอสังเกตวา แมวาความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนี
ศุลกากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากร จะเปนความผิดมูลฐานอยางหนึ่งตามพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ แตก็มิไดหมายความวาในทันทีที่มีการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรแลว ผูกระทําจะมีความผิดฐานฟอกเงินไปในตัว การจะ
เปนความผิดฐานฟอกเงินหรือไม ยังตองพิจารณาองคประกอบตามมาตรา ๕ เปนสําคัญ  
นอกจากนั้น ในการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น ผูที่เก่ียวของยังตองคํานึงถึงเจตนารมณที่กําหนดไวในมาตรา ๕๘๗ 
แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ อีกดวย กลาวคือ หากเปนกรณีที่
สามารถดําเนินการตามกฎหมายอื่นไดอยูแลว การจะเขาไปดําเนินการซ้ําซอนกันไดก็ตอเมื่อมี
กรณีตามที่กําหนดไวในมาตรา ๕๘ ดังกลาว  ดังนั้น หากคณะกรรมการ ปปง. เล็งเห็นแลววาการ
ใชอํานาจตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ จะกอใหเกิด
ปญหายุงยากและเกิดผลกระทบที่ไมพึงประสงค ก็สมควรหลีกเล่ียงการดําเนินการซ้ําซอนนั้นเสีย
ได หรือหากเห็นวาคํานิยามที่กําหนดไวในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายกวางเกินไป ก็สมควรดําเนินการปรับปรุงกฎหมายนั้นเสีย
ใหมใหถูกตองเหมาะสมตอไป 

 
 

(ลงช่ือ)  พรทิพย  จาละ 
(คุณพรทิพย  จาละ) 

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

                                          
๖ มาตรา ๒๗ ทวิ  ผูใดชวยซอนเรน ชวยจําหนาย ชวยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจํานํา หรือรับไว

โดยประการใดซึ่งของอันตนรูวาเปนของที่นําเขามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงอากร ขอหาม หรือขอจํากัด มี
ความผิดตองระวางโทษปรับเปนเงินสี่เทาราคาของซึ่งไดรวมคาอากรเขาดวยแลว หรือจําคุกไมเกินหาป หรือท้ัง
ปรับทั้งจํา 

๗ มาตรา ๕๘  ในกรณีท่ีทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิดใด เปนทรัพยสินที่สามารถ
ดําเนินการตามกฎหมายอื่นไดอยูแลว แตยังไมมีการดําเนินการกับทรัพยสินนั้นตามกฎหมายดังกลาว หรือ
ดําเนินการตามกฎหมายดังกลาวแลวแตไมเปนผล หรือการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้จะกอใหเกิด
ประโยชนแกทางราชการมากกวา ก็ใหดําเนินการกับทรัพยสินนั้นตอไปตามพระราชบัญญัตินี ้



 ๖

มิถุนายน  ๒๕๔๗ 


